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Program szkoleń naukowych- I cz. Wstęp do  Medycyny Przeciwstarzeniowej  

Biolit Europe Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na  szkolenia naukowe z zakresu  medycyny 
przeciwstarzeniowej i prewencyjnej opracowanej m inn. o autorski program Międzynarodowej 
Asocjacji Specjalistów Medycyny Anti-Age w RF pod kierunkiem Profesor Larysy Stiepanownej 
Sotnikowej z Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku, które planowane 
jest na dzień 24.03.2019 w Katowicach w SILESIAN HOTEL. Szkolenie będzie całkowicie tłumaczone 
na j. polski.

Szkolenia bieżące  są organizowane z dofinansowaniem ze źródeł funduszy UE. Organizatorem 
szkolenia Biolitu jako partnera szkoleniowego jest „Oświata i Biznes” Sp. z o.o.-akredytowana 
instytucja przy Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, działająca w ramach tzw. Bazy Usług 
Rozwojowych.

Celem utworzenia szkoleń w Medycynie Anti- Age jest podnoszenie kwalifikacji   osób 
zainteresowanych rozwojem w kierunku medycyny przeciwstarzeniowej. Rzeczywistość w której 
żyjemy  wymaga od specjalistów wiedzy do stosowania nowych rozwiązań w utrzymaniu zdrowia.  
Dlatego program szkoleń skierowany jest dla  lekarzy  różnych specjalizacji, farmaceutów, 
rehabilitantów, kosmetologów, dla wszystkich , którzy prowadzą prywatną praktykę leczniczą aby 
dostosować skuteczność i efektywność  pracy poprzez formułowanie nowego poziomu świadomości 
dla prowadzonej  działalności.

Szkolenie jest certyfikowane przez ww. akredytowaną instytucję przy Państwowej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, działająca w ramach BUR, świadczący o nabytych kwalifikacjach. Szkolenie jest 
również    certyfikowane akredytowaną instytucją szkoleniową Syberyjskiego Państwowego 
Uniwersytetu Medycznego , sygnowane Ministerstwem Zdrowia RF. Uczestnicy szkolenia otrzymają 
stosowny certyfikat.

I cz. Wstęp do  Medycyny Przeciwstarzeniowej.  

W autorskim  programie edukacyjnym profesorów z Syberii uwzględnione zostaną m.inn. 
najnowsze tendencje biohakingu polegającego na wprowadzeniu praktyki medycznej i 
uzdrawiającej, która włącza program dla wszystkich życiowo ważnych funkcji organizmu – zdrowia 
hormonalnego, żywienia, snu,  wysiłku fizycznego i inn. To styl życia i  styl myśli celowane na 
zachowanie i podwyższenie energii życiowej. Następstwem tego działania są : sukcesy w życiu, 
wysoka efektywność w pracy, brak chorób, zdrowie seksualne, piękne ciało, jakość życia i 
długowieczność.

Poruszone zostaną zagadnienia z unikalnych w Europie badań nad funkcjonalną morfologią 
zwieracza zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych w zdrowiu i w różnych stanach patologicznych .

Bazując na doświadczeniach  polskich i rosyjskich  naukowców z Syberii z Syberyjskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Tomsku, pragniemy przenosić na grunt Polski bazę naukowo-badawczą  w działaniu 
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substancji czynnych,  adaptogennych pochodzenia roślinnego w medycynie przeciwstarzeniowej oraz 
naturalnych metod  opracowanych naukowo  i stosowanych w utrzymaniu zdrowia psychicznego i 
fizycznego. 

Koncepcja wykorzystania substancji adaptogennych do przywracania zdrowia była stworzona przez 
naukowców Biolitu w syberyjskich ośrodkach naukowych i wyprzedziła o 20-30 lat medycynę 
holistyczną, różniąc się od niej głębszym sięgnięciem do mechanizmów regulacji homeostazy i 
bardziej naukowym, systemowym podejściem. Prof. Walentyna  Burkowa powołując Instytut Biolit za 
misję jego przyjęła zarówno stworzenie preparatów wykorzystujących surowce z ekologicznych 
terenów i unikalne kosztowne technologie  jak i opracowanie kompleksowych procedur leczenia w 
oparciu o te preparaty.

Przedkliniczne i kliniczne badania produktów prowadzone są według wymogów stosowanych do 
preparatów leczniczych.

Strategicznym partnerem Biolit Sp. z o.o. jest Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny w 
Tomsku.

W bieżącym programie edukacyjnym wykładowcami będą  autorytety rosyjskiego bieguna świata 
medycznego :

  Prof.  Walentyna  Nikołaejwna Burkowa

 generalny dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego  Biolit  z  Tomska RF,  -  doktor  nauk  
chemicznych, profesor zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych i Członek Komitetu 
Ekspertyz Efektywności Produktów Zdrowotnych i Technologii Biomedycznej Rady Naukowej 
Rosyjskiej Akademi Nauk.

Jest autorem ponad 100 prac naukowych, 2 monografii, współautorem 11

patentów (m.in. unikalnej technologii wytwarzania wodnych ekstraktów

roślinnych) i  24 receptur leczniczych fitofarmaceutyków adaptogennych.

Laureat licznych nagród w tym ArchiMed 2002r. za opracowanie programu

profilaktycznej i rekonstrukcyjnej medycyny na bazie preparatów

naturalnych produkowanych na ekologicznie czystym Ałtaju.

Od 30 lat prowadzi badania w tym  kliniczne nad działaniem substancji czynnych pochodzenia 
roślinnego i organicznego na organizm człowieka.
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Sotnikova Larisa Stepanovna dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu 
Położnictwa i Ginekologii Syberyjskiego Państwowego  Uniwersytetu Medycznego, farmakolog 
kliniczny, ginekolog, endokrynolog, mamolog, specjalista medycyny Anti-Age.

Jest również dyrektorem Naukowo-Badawczego Centrum Zdrowia Hormonalnego, Prezydentem 
międzyregionalnej organizacji społecznej “Interdyscyplinarne Stowarzyszenie Specjalistów Anti-aging 
Medycyny”, przewodniczącą międzyregionalnej organizacji publicznej na rzecz ochrony praw 
pacjenta, «Związek Ekspertów Niezależnych».

Nagrodzona w 2017r. przez Ministerstwo Zdrowia RF ,  nagrodą państwową

  "Gwiazda Rosyjskiej Ginekologii", za "Wkład w praktyczne zastosowanie rosyjskiej inowacji".

Sotnikov Aleksej Aleksejewicz dr hab. nauk medycznych, profesor zwyczajny Od wielu lat kieruje 
wydziałem chirurgii operacyjnej i anatomii topograficznej Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu 
Medycznego (SGMU).Wieloletni wykładowca chirurgii i anatomii topograficznej dla studentów 
kierunków medycznych i pediatrycznych SGMU oraz studentów Tomskiego Wojskowego Instytutu 
Medycznego (TVMI).  Prowadził specjalistyczne kursy dla lekarzy - stomatologów, chirurgów, 
ginekologów i położników. Głównym kierunkiem badań naukowych profesora Sotnikova jest 
funkcjonalna morfologia zwieracza zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych w zdrowiu i w różnych 
stanach patologicznych.

Ze względu na duże zainteresowanie Polskich specjalistów możliwością wymiany doświadczeń  
podczas pierwszego z cyklu proponowanych przez  profesorów z Syberyjskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Tomsku cyklu szkoleń.

PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ OSOBY ZAINTERESOWANE, które z różnych przyczyn nie 
skompletowały niezbędnej dokumentacji umożliwiającej dofinansowanie szkolenia w ramach 
funduszy UE, a termin upłynął 15.02.2019r,  iż BIOLIT EUROPA postanowił dofinansować koszty z 
własnego funduszu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub

telefoniczną. Halina Jurkowska tel. +48 512 456 315 e-mail: kontakt@hjurkowska.pl oraz Paweł Neko 
tel.501 691 587  e-mail: biuro@bioliteurope.pl 

MAJĄC NA UWADZE KRÓTKI TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTACJI I DUŻE ZAINTERESOWANIE 
SZKOLENIEM.                                                                                                                                                      
DECYZJA  o dofinansowaniu szkolenia przez BIOLIT,  została podjęta z uwagi na chęć długofalowej 
współpracy i wymiany doświadczeń przygotowanych przez Syberyjskich naukowców na terenie 
działań Polskich naukowców. Efektem czego będzie  zdobywanie i wymiana doświadczeń w zakresie 
przeprowadzonych badań nad zdrowiem człowieka.
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 Zarys informacyjny opracowano: 17.02.2019 w Chorzowie.

Kontakt do organizatora merytorycznego szkolenia:

Biolit Europe Sp z o.o.

41-506 Chorzów ul. Jodłowa 8

Oddział biura: 41-506 Chorzów, ul. Stalowa 17 bud. 65 pok. 201

NIP 6272742032

REGON 361994179

KRS 0000566630

www.biolit.pl

e-mail: biuro@bioliteurope.pl

Halina Jurkowska: tel. 512 45 63 15

Paweł Neko: tel. 501 69 15 87

http://www.biolit.pl/
mailto:biuro@bioliteurope.pl

